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آغاز مرحله بعدی شفافسازی شهرداری کرمان با انتشار دادههای یک پروندۀ خبرساز

کرمــان  -شــهردار کرمان با اشــاره به آغــاز مرحله بعدی
شفافسازی شهرداری کرمان با انتشار دادههای یک پرونده خبرساز
گفت :پرونده «بتن علیبابا» در ســایت شفافیت شهرداری کرمان
منتشر شد .سعید شَ عرباف ،با اشاره به انتشار دادههای یک پرونده
خبرساز بر روی سایت شفافیت شهرداری کرمان که اخیرا ً برای آن
حکم قضایی صادر شــده است ،افزود :یکی از تعهداتی که بههمراه
اعضای شورای اسالمی شــهر کرمان در ابتدای ورود به مردم داده
بودیم ،درخصوص شــفافیت در حوزۀ تصمیمهــا ،هزینهکردها و
موضوعات مهم شهری بود.وی ادامه داد :در این راستا تالش کردیم
تا حد امکان این تعهد را محقق و به آن عمل کنیم.
شهردار کرمان بیان کرد :بسیاری از مدیران استانی تأکید کردند
حتماً در حوزۀ قراردادها و موضوعات مهم حقوقی ،فرایند شفافیت را
پیگیری کنیم و اطالعات آنها را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه
بسیاری از مفاسد و مبالغ کالنی که متعلق به بیتالمال است و به
آنها ضربه میخورد ،از همین مسیر است؛ بنابراین ،تمام قراردادها،
مناقصهها و مزایدهها را شفافسازی و منتشر میکنیم.

نشست هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانی
و اتوبوسرانی های شهری کشوردرگرگان
برگزار می شود
گرگان  -رئیس ســازمان حمل و نقل شــهرداری
گــرگان گفت :بــا پیگیری های ســازمان حمل و نقل
شــهرداری گرگان و حمایت های ســبطی؛ شــهردار
گرگان،برای اولین بار جلســه هم اندیشی اعضای هیات
مدیره اتحادیه تاکسیرانی و اتوبوسرانی های شهری کشور
در تاریخ  8خرداد  1401در شهر گرگان برگزار می شود
مهدی کمال غریبی اظهار داشت :نشست هم اندیشی با
حضور دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور،مدیرکل حمل
و نقل ترافیک کشور،مدیران عامل اتحادیه تاکسیرانی و
اتوبوسرانی های شهری کشــور و اعضای هیات مدیره
این دو اتحادیه برگزار می شود کمال غریبی افزود :این
نشســت با هدف ارائه گزارش از برنامه های آموزشی و
اتخاذ تصمیم پیرامون بیمه راننــدگان ناوگان حمل و
نقل عمومی(تاکسی و اتوبوسرانی)،ارائه خدمات رفاهی؛
پرداخت تسهیالت و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی
از جمله مواردی است که در جلسات مذکور مورد بحث
و بررســی قرار خواهد گرفت وی در ادامه از ساماندهی
مسافربرهای شخصی؛ ارائه خدمات سامانه پایش حمل و
نقل دانش آموزی (ســپند) برای سال تحصیلی آینده و
تعیین تکلیف کپسول  CNGتاکسی های درون شهری
و چگونگی ارائه خدمات شــرکت های اینترنتی در این
نشســت هم اندیشی خبر داد گفتنی است؛ نشست هم
اندیشی یکروزه با حضور مدیرکل حمل و نقل و ترافیک
و مدیرکل بازرسی سازمان شهرداریهای کشور و معاون
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیران
عامل تاکسیرانی و اتوبوسرانی کشور در سالن اجتماعات
شهرداری گرگان برگزار میشود

شعرباف با تأکید بر اینکه این اقدام را با پروژههای کلیدی ،مهم
و اولویــتدار که برای مردم اهمیت دارند ،شــروع کردهایم ،گفت:
هماکنون ،یکی از اولین پروندههای کلیدی شــهرداری که باید در
انظار مردم قرار بگیرد و مردم نسبت به آن قضاوت کنند ،در سامانه
شفافیت قرار داده شده است.وی افزود :پروندۀ مشهور به پروژه آقای
«صمدانی» و پرونده «بتن علی بابا» که یکی از پروندههای قدیمی
شــهرداری کرمان با قدمت  30ساله است ،در سایت شفافیت قرار
داده شد.
شهردار کرمان ادامه داد :این پرونده را با جزییات و با نامهای که
جمعبندی نظر کارشناسی شهرداری کرمان با مشورت بدنۀ حقوقی
و متخصص کرمانی است ،در اختیار عموم قرار داده و منتشر کردیم.
شــعرباف تصریح کرد :متأسفانه در این پرونده بر مبنای آنچه
کارشناس رسمی به ما گوشزد میکند و برابر فرایند عالمانهای که
جلو رفته ،بسیار بیشتر از آنچه حق طلبکار از شهرداری کرمان بوده،
به حســاب وی واریز شده و امروز با قطعیت میتوانیم اعالم کنیم
میزان واریزی به حساب این طلبکا ِر شهرداری کرمان ،بیش از آن

مدیر آبفای خوانسار خبر داد؛
تکمیل  50درصدی شبکه جمع آوری
فاضالب شهر خوانسار

اصفهان  -اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب شهر
خوانسار  50درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .مدیر
آبفای خوانســار با بیان این که تاکنون  70کیلومتر از
شــبکه جمع آوری فاضالب شهر خوانســار اجرا شده
است ،تصریح کرد :این طرح با استفاده از لوله های پلی
اتیلن به قطرهای  250 ،200و  300میلی متر در حال
انجام است .مهدی جهانگیری تکمیل طرح شبکه جمع
آوری فاضالب شهر خوانسار را نیازمند صرف هزینه ای
بالغ بر  100میلیارد تومان دانست و گفت :امیدواریم با
تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرح تا سه سال آینده به
بهره برداری کامل برســد .وی افزود :تاکنون در شهر
خوانســار  15هزار و  358انشعاب آب و  1517انشعاب
فاضالب به مشــترکان واگذار شــده است و در صورتی
که شــبکه جمع آوری فاضالب این شهر به طور کامل
اجرا شــود می توان در حدود  5هزار انشعاب فاضالب
دیگر بــا  13هزار آحاد به متقاضیان جدید واگذار کرد.
جهانگیری در عیــن حال تصریح کرد :مجموع خطوط
انتقال فاضالب شــهر خوانسار  14کیلومتر است که به
طور کامل اجرا شده است .مدیر آبفای خوانسار در بخش
دیگری از سخنانش از تصفیه خانه فاضالب خوانسار با
ظرفیت تصفیه  72لیتر فاضالب در ثانیه به عنوان یک
تصفیه خانه پیشرفته یاد کرد و گفت :این تصفیه خانه
هم اکنون با ظرفیت تصفیه فاضالب  18لیتر بر ثانیه به
روش لجن فعال همراه با هوادهی گسترده در مدار بهره
برداری اســت .اضافه می شود در حال حاضر شهرهای
خوانسار و ویست و  18روستا با جمعیت  30هزار و 878
نفر تحت پوشش خدمات آبفای خوانسار قرار دارند.

چیزی است که تاکنون باید واریز میشده است.
شــهردار کرمان افزود :در پرونده «بتن علیبابا» طبق قانون و
بر مبنای اظهارات قاضی در سال  ،92اگر هم بنایی بر واریز نقدی
بوده ،باید مبلغ به حساب دادگســتری واریز میشد و بعد از آنکه
فرایند انتقال اسناد صورت میگرفت ،این مبلغ به حساب شخص
واریز میشده ،اما در طول این مدت هیچگاه این اتفاق نیفتاده و در
تمام موارد ،مبلغ مستقیماً به حساب شخص ایشان واریز شده است.
شَ عرباف با بیان اینکه محاسبات ما نشان میدهد زمینی را که
شــهرداری به طلبکار واگذار کرده ،باید در ابتدا و در ســال  78به
ایشان میداد ،افزود :در سال  78قرار بوده بیش از  3000مترمربع
زمین در منطقهای که به این شــخص وعده داده شده ،واگذار شود
که شــهرداری کرمان زمین موردنیــاز در آن منطقه را در اختیار
نداشته اســت؛ بنابراین ،بخشی از بدهی شهرداری به این شخص،
به سال  85منتقل شده که در محاسبات ،لحاظ نشده و باعث شده
شهرداری در پروندهای که در حالت خوشبینانه شاید بیشتر از 40
میلیارد تومان به قیمت روز ،به این شخص بدهی نداشته ،تاکنون

امضا تفاهمنامه همکاری با بسیج
کارمندان سپاه ثاراهلل با هدف مدیریت
مصرف برق
کرمان  -شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان
کرمان ،عبدالوحید مهدوی نیا ،مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان ،در مراسم امضا تفاهمنامه
همکاری با بسیج کارمندان ،گزارشی از پیک سال 1400
ارائه و برنامه های کاهش پیک بار ســال جاری را تشریح
کرد .وی با تاکید براینکه فرهنگ ســازی و آموزش روش
های صحیح ،از الزامات اصالح الگوی مصرف است و بایستی
با فرهنگسازی ،اصالح الگوی مصرف را در جامعه نهادینه
کنیم ،به تشریح کلیات حاکم بر برنامه مدیریت تقاضا در
سال  1401پرداخت .مهدوی نیا به برنامه های تابستانه
کارخانجات و موضوع تعمیرات و اورهالی صنایع نیز اشاره
و گفت :این برنامه ها در ســال جاری شکل منظمی پیدا
کرده و دلیل آن همکاری خوب بین وزارتخانه های نیرو و
صمت میباشد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب
استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به فناوری
های نوین شرکت از جمله؛ تبدیل شهر سیرجان به شهر
نور در کشــور از طریق تعویض المپ های قدیمی به ال
ای دی ،ارائه گزارشی از جمع آوری رمز ارزهای غیر محاز
و تبعات آن و کنتورهای هوشــمند منصوبه کنترل پذیر
نیز اشاره کرد .با امضای تفاهمنامه همکاری ،سازمان بسیج
کارمندان ســپاه ثاراهلل استان کرمان نیز متعهد شد با به
کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در بسیج کارمندان
بــرای اجرایی کردن موضوع تفاهــم نامه از جمله ایجاد
هماهنگی الزم بین دستگاههای اجرایی و مدیران مربوطه
و فرماندهان بســیج کارمندان ،ایجاد ســاز و کار اجرایی
برای پایش با هدف کاهش مصرف انرژی برق در پیک بار
تابستان 1401اقدام کند.

 60میلیارد تومان از حســابهای شهرداری برداشت شده و اخیرا ً
نیز دستور برداشت  12میلیارد تومان دیگر نیز از حساب شهرداری
صادر شده است.وی ادامه داد :در مجموع تاکنون ،مبلغ  72میلیارد
تومان واریزی به طلبکار داشتهایم.
شهردار کرمان با بیان اینکه به نظر میرسد با انتشار جزییات
بخش دوم فرایند
ِ
ایــن پرونــده و در اختیار عموم قــرار دادن آن،
شفافیت در شهرداری کرمان که مربوط به پروژههای کلیدی و اصلی
است ،آغاز شود ،گفت :امیدوارم شروع فاز دوم که از این پرونده آغاز
میشود ،بتواند کمک کند نخبگان وارد فرایند تصمیمسازی شوند
و دیگر شاهد نباشیم که اموال عمومی بهراحتی در اختیار برخی از
افراد قرار گیرد و در واقع به این دلیل ،برخی از خدماتی که میتوانیم
به شهروندان ارائه دهیم ،دچار مشکل شود.
شــعرباف افزود :امیدوارم این فرایند فقط در این مرحله باقی
نماند و بتوانیم با مردم به صراحت در مورد بقیه پروندهها هم صحبت
کنیم و الگویی متفاوتی از شــفافیت را در اختیار عموم مردم قرار
دهیم.

شهرک های صنعتی قزوین ،پیشگام ملی
در جذب سرمایه گذاران
قزوین  -رضا صفاری مدیر عامل شرکت شهرکهاي
صنعتي استان قزوین گفت :از ابتداي سالجاري تاکنون 46
قرارداد با سرمایه گذاران داخلي و خارجي جهت استقرار
در شهرکها و نواحي صنعتي استان منعقد شده است .به
گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان
قزوین " ،رضا صفاري " در حاشــیه بازدید از چند واحد
تولیدي در شهرك صنعتي لیا اظهار داشت 20 :هکتار از
اراضی شهرکها و نواحی صنعتی در سال تولید ،دانش بنیان
 ،اشتغال آفرین به  46متقاضی سرمایه گذاری واگذار شده
که این نشــان از عزم دولت و مسئولین اجرایی استان در
حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رونق تولید و
توسعه صادرات است .وي تصریح کرد  :قطعا با فعال سازی
واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی شاهد اشتغال پایدار
جوانان عزیز خواهیم بود .به نحوي که با راه اندازي کامل
این واحدها زمینه اشتغال دو هزار و  641نفر فراهم میشود.
صفاري ســرمایه گذاري در این واحدهاي صنعتي را 21
هزار میلیارد ریال عنوان کرد .رئیس هیئت مدیره شرکت
شهرکهاي صنعتي استان بیشترین واگذاري اراضي صنعتي
را به ترتیب در شهرکهاي صنعتي حکیمه  ،خرمدشت و
لیا عنوان کرد .این مقام مسئول ،تحقق شعار تولید ،دانش
بنیان  ،اشتغال آفرین را در گرو رشد سرمایه گذاری دانست
و اظهار داشت :با توسعه شهرك های صنعتی تقاضا محور،
می توان سرمایه گذاری های صنعتی در کشور را افزایش
داد و به این ترتیب شاهد افزایش ساخت و ساز واحدهای
تولیدی و رونق و جهش تولید داخلی بود .صفاري در پایان
افزود :تا پایان سالجاري طبق برنامه عملیاتي و شاخصهاي
مصوب جذب  145ســرمایه گذاري داخلي و خارجي در
دستور کار این شرکت مي باشد.
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خــــبــــر
کسب ٣مقام برتر در نوزدهمین جشنواره تئاتر
مددجویان توسط زندان های استان همدان

بــه گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان،
مددجویان اداره کل زندانهای استان همدان موفق به کسب
 3مقــام برتر در نوزدهمین جشــنواره تئاتر مددجویان در
قزوین شدند .نوزدهمین جشــنواره تئاتر مددجویان زندان
های کشور در شهر قزوین با معرفی نفرات برتر به پایان رسید
که مددجویان همدان موفق به کســب سه رتبه اول ،دوم و
سوم در رشته های مختلف شدند .همچنین استان همدان
ســال گذشته موفق به کســب رتبه تیم برگزیده مسابقات
هنری هجدهمین جشــنواره کشوری در استان تهران شده
بود که این مســابقات به دلیل شــیوع کرونا به صورت غیر
حضوری برگزار گردید .همزمان با نوزدهمین دوره مسابقات
تئاتــر مددجویان در قزوین ،لــوح تقدیر و تندیس طالیی
جشــنواره سال گذشته به اســتان همدان بعنوان برگزیده
هجدمین دوره مسابقات اهداء گردید.

مجتمع های آبرسانی ضیاآباد ۱و ۲و
ضیاآبادمرکزی با اعتباری بالغ بر ۱٣۴میلیارد
تومان آغاز میشود.

جلسه هماهنگی اجرایی پروژه آبرسانی این مجتمع ها
با حضور حجت االســام والمسلمین خداوردی ،سرهنگ
حسینیانی فرمانده قرارگاه جهاد سازندگی استان  ،رحمانی
معاونت برنامه ریزی و عمرانی فرماندار  ،رحمانی بخشــدار
ضــیــــاءآبــــاد ،طاهرخانی رئیس اداره آبفای شهرستان ،
ترحمی مسئول بخش و نماینده پروژه  ،فرماندهی انتظامی و
بسیج و جمعی از مسئولین بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام
علی (ع)  ،دهیاران و اعضای شورای اسامی روستاها برگزار
شــد .این مجتمع های آبرسانی با پیگیری مسؤالن و همت
واالی سازمان بسیج سازندگی آغاز شد.مجتمع ضیاآباد  ۱و
 ۲جهت آبرسانی به  ۱۲روســتا و مجتمع ضیاآباد مرکزی
جهت آبرسانی به  ۱۸روستا احداث خواهد شد .

صدور  ۱۵فقره گواهینامه انطباق معیار مصرف
انرژی در استان همدان

محمد مددی با بیان اینکه محدودیت منابع فســیلی ،
ّ
رشــد باالی مصرف ساالنه انرژی در ایران ،عدم کارائی فنی
و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن انرژی در فرآیندهای
مصرف و مشــکات فزاینده زیســت محیطی ناشی از آن،
ضرورت مدیریت مصرف انرژی و باال بردن بازده و بهره وری
را بیش از پیش آشکار ساخته است .مددی در ادامه افزود :
با توجه به اهمیت مصرف انرژی این موضوع در دســتور کار
سازمان ملّی اســتاندارد ایران قرار گرفت  .یکی از تکالیف
قانونی ســازمان ملّی استاندارد ایران مطابق با قانون اصاح
الگوی مصــرف انرژی مصوب بازرســی و صدور گواهینامه
انطباق معیار مصرف انرژی از صنایع انرژی بر می باشــد که
در این راستا سهم ســه و نیم درصدی از بهره وری و رشد
اقتصادی کشــور را شامل می شــود  .مددی در ادامه بیان
داشــت  :در این راستا اداره کل استاندارد استان همدان در
ســال  ۱۴۰۰بعد از بازرسی های فنی و پایش صنایع انرژی
بر استان بر حسب قوانین و مقررات مربوطه اقدام به صدور
 ۱۵فقره گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی نموده است

